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Số:           /BCĐ-NTM 

V/v xin ý kiến góp ý để hoàn 

thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ và 

kết quả thực hiện các tiêu chí 

xây dựng NTM năm 2021 của 

xã Quảng Hưng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

  

                Quảng Hòa, ngày        tháng 12 năm 2021 

                                          

                   

                                Kính gửi:  

                                                  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

                                                  - Các Tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

                                                  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công 

nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  

Ngày 29/11/2021, Đoàn thẩm tra (được thành lập theo Quyết định số 

1378/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện) tiến hành đánh giá, thẩm 

tra kết quả thực hiện chương trình MTQG xây nông thôn mới năm 2021 tại xã 

Quảng Hưng. Sau khi đánh giá, thẩm tra xã Quảng Hưng cơ bản đã hoàn thành 

19/19 tiêu chí nông thôn mới. 

Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG huyện (Ban Chỉ đạo) tổ 

chức lấy ý kiến của các đơn vị và nhân dân để hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm 

tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2021 

của xã Quảng Hưng, với nội dung như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lấy ý kiến về sự hài 

lòng của người dân trên địa bàn xã Quảng Hưng đối với việc đề nghị công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

2. Đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Chỉ đạo 

(qua  cơ quan Thường trực - Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 

13/12/2021 để hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh theo quy định.  

3. Đề nghị Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử 

huyện đăng tải nội dung để lấy ý kiến của nhân dân trên trên địa bàn. Thời gian 

đăng tải từ ngày 08/12/2021 đến ngày 11/12/2021. Ý kiến đóng góp của nhân 

dân xin gửi về Ban chỉ đạo (qua  cơ quan Thường trực - Phòng Nông nghiệp và 

PTNT) trước ngày 13/12/2021 để tổng hợp. 
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(Gửi kèm Công văn này Báo cáo số 563/BC-BCĐ ngày 07 tháng 12 năm 

2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG huyện). 

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện và gửi ý kiến đóng góp kịp thời 

gian theo quy định./. 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Trung Tâm văn hóa và Truyền thông huyện (đăng tải); 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thị Hiếu 
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